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ثالثاً:  قسم التدريب عىل تطبيقات الترشيعات املالية

أ - الربامــج  الخاصــة بالشـــؤون الكمركيــة 

اسم الربنامجت
العدد 
املخطط

هدف الربنامجتاريخ االنعقاد

13-152022/3/1٧اإلجراءات الكمركية1
اإلجراءات  تطبيق  يف  الهيئة  موظفي  قابليات  تطوير 
الكمركية كافة ابتداء من وصول البضاعة اىل املنافذ وانتهاء 

بخروجها.

3-152022/4/٧اإلعفاءات الكمركية وتصنيفها2
تعريف املوظفني بأنواع اإلعفاءات الكمركية وطرق االحتيال 

فيها ومعالجة وفحص املستندات وكتب اإلعفاءات.

5/8-402022/٧/٧الربنامج التأهييل ملوظفي الكامرك الجدد3

يف  منهم  االفادة  بغية  الهيئة  يف  الجدد  املوظفني  إعداد 
الكمركية  واملنافذ  للمديريات  اليهم  املناطة  االعامل  إداء 
وتعريفهم باإلجراءات الكمركية التي يحتاجونها يف عملهم 

الوظيفي.

4
قواعد املنشأ والقيمة الكمركية والتخمني 

والنظام املنسق
152022/6/9-5/29

الكمريك  الرسم  احتساب  بكيفية  الكامرك  تعريف موظفي 
بالنظام  تعريفهم  وكذلك  املستوردة  البضائع  قيمة  عىل 

املنسق وكيفية تطبيقه عىل البضائع الداخلة للبلد.

23-152022/10/2٧املصادر املشعة5
تعريف املوظفني بكيفية الكشف عن املواد املشعة والطرق 

املتبعة يف ذلك.

6
قانون الكامرك رقم 23 لسنة 

1984وتعديالته
تعريف املوظفني بالنصوص القانونية التي يتضمنها القانون.6-152022/11/1٧

الفئة املشمولة:

الكمركية  األنشطة  التعامل مع  لديهم خربة يف  املختلفة وممن  للكامرك وتشكيالتها  العامة  الهيئة  العاملني يف  املوظفني  الربامج  تشمل هذه 
املختلفة باإلضافة اىل وكالء اإلخراج الكمريك يف الوزارات كافة.

الرشوط:

ان تكون هناك عالقة وطيدة بني موضوع الربنامج وطبيعة عمل املرشح وان ال يقل املؤهل العلمي للمرشح عن شهادة اإلعدادية.
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ب - الهيئـــــة العامـــــة للرضائـــب 

اسم الربنامجت
العدد 
املخطط

هدف الربنامجتاريخ االنعقاد

2/6-152022/4/٧التدقيق الرضيبي1
تنمية مهارات املتدربني من خالل تزويدهم بإجراءات 
الرقابة والفحص الرضيبي كافة لغرض انجاز املعامالت 

الرضيبية بصورة  دقيقة.

2
تطبيقات السياسات الرضيبية 

الفاعلة
٧/3 ـ ٧/٧/152022

تطبيق اجراءات عمل ونظم وخطوات مناسبة لتعظيم  
االيرادات الرضيبية من اجل رفد الخزينة العامة باملوارد 

املالية الالزمة لتمويل االنفاق العام.

٧/1٧-152022/10/13اعداد املخمنني3

تعزيز قدرات املتدربني من خالل اكتسابهم مهارات يف 
النافذة  الترشيعات  مبوجب  الرضائب  احتساب  كيفية 
عىل  القادرة  املالية  السلطة  ممثيل  من  نخبة  إلعداد 

جباية األموال.

4
لجان الكشف املشرتك مع التسجيل 

العقاري
152022/11/10-10/23

تعريف موظفي الهيئة بالعمل يف لجان الكشف املشرتك 
الرضيبية  األنشطة  يخص  ما  يف  العقاري  التسجيل  مع 

والقوانني والقرارات النافذة الخاصة بالهيئة.

11/20-152022/12/5رضيبة العقار والعرصات5
تعريف موظفي الهيئة بكيفية احتساب مقدار الرضيبة 
يف  املحددة  النسب  وفق  والعرصات  العقار  قيمة  عىل 

القانون والتعليامت امللحقة به.

الفئة املشمولة:

تشمل هذه البرامج الموظفين العاملين في الهيئة العامة للضرائب  وفروعها المختلفة وممن لديهم خبرة في التعامل مع األنشطة 
الضريبية.
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رشوط الرتشيح

أوال: رشوط القبول يف برنامج التدقيق الرضيبي :

1- أن ال تقل الخدمة الوظيفية للمرشح يف الهيئة العامة للرضائب وفروعها املختلفة عن )٧( سبع سنوات اجاملية.

2- أن يكون املرشح حسن السرية والسلوك وميتاز باألمانة الوظيفية وتثبيت ذلك يف استامرة الرتّشح وأن ال يكون قد حصل عىل عقوبة التوبيخ 
أو اشد منها بسبب التقصري بالعمل خالل مسريته الوظيفية.

3 - التزام الحد األدىن من متطلبات ومؤهالت /التعليم والخربة لشغل الوظائف التدقيقية املعممة بدليل الوصف الوظيفي مبوجب كتب الدائرة 
القانونية يف وزارة املالية املرقمة 308٧8 يف 2010/6/23 و194٧2يف 2012/3/12و16168يف 201٧/٧/9 يف قبول املرشحني للدورات التدريبية 

الخاصة بالتدقيق الرضيبي.

التمويل  الصناعية,  ,اإلدارة  ,االقتصاد  االعامل  إدارة  املحاسبة,  يف  البكالوريوس  شهادة  يحملون  الذين  املوظفون  الربنامج  هذا  يف  يقبل   -4
واملصارف )املالية واملرصفية (,دبلوم يف املحاسبة وإعدادية تجارة كحد أدىن .

5- اجتياز املقابلة املذكورة يف املادة أوال وثانيا من تعليامت رقم )6( لسنة 201٧ بنجاح امام اللجنة املشكلة يف املركز, عىل ان تكون مقابلة 
املرشحني قبل شهر من تاريخ تنفيذ الربنامج وبعكسه سوف يلغى ترشيح املوظف.

ثانياً : رشوط القبول يف برنامج تطبيقات السياسات الرضيبية الفاعلة :

جميع املوظفني العاملني يف الهيئة العامة للرضائب والذين لديهم املام بالسياسات الرضيبية عىل ان ال يقل مؤهل املرشح عن شهادة البكالوريوس 
يف اإلدارة واالقتصاد.

مالحظة: علامً أن الربنامج التدريبي هو من الربامج التدريبية  لتنفيذ املستهدف رقم )6( يف املرشوع رقم )62( / تنفيذ الورقة البيضاء.

ثالثاً :رشوط القبول يف برنامج اعداد املخمنني:

1- أن ال تقل الخدمة الوظيفية للمرشح يف الهيئة العامة للرضائب وفروعها املختلفة عن )5(خمس سنوات اجاملية.

2- أن يكون املرشح حسن السرية والسلوك وميتاز باألمانة الوظيفية، وأْن ال يكون من الذين عوقبوا بعقوبة التوبيخ او تنزيل الدرجة او انقاص 
راتب خالل مسريته الوظيفية ويثبت ذلك يف استامرات الرتشيح.

كتب  الوظيفي مبوجب  الوصف  بدليل  املعممة  التخمينية  الوظائف  لشغل  والخربة  /التعليم  ومؤهالت  متطلبات  من  األدىن  الحد  التزام   -3
الدائرة القانونية يف وزارة املالية املرقمة 308٧8 يف 2010/6/23 و194٧2يف 2012/3/12 و16168يف 201٧/٧/9 يف قبول املرشحني للدورات 

التدريبية الخاصة بإعداد املخمنني.

4- يراعى فيام ورد فــي الفقرة )3( انفا املوظفــون الذين عينـوا قبل عام 2010 ) قبل صـدور دليل الوصف الوظيفي (.

5- اجتياز املقابلة بنجاح من قبل اللجنة املشكلة يف املركز، املذكورة يف املادة )4( أوال وثانيا من التعليامت رقم )6( لسنة 201٧ عىل ان تكون 
مقابلة املرشحني قبل ) 30 ( يوماً من تاريخ تنفيذ الربنامج وبعكسه سوف يلغى ترشيح املوظف.

رابعاً :رشوط القبول يف الربامج املذكورة بالفقرة )5,4(:

       أن تكون هناك عالقة وطيدة بني موضوع الربنامج وطبيعة عمل املرشح عىل ان يحمل املرشح شهادة الدبلوم كحد أدىن.
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ج - هيأة التقاعد الوطنية 

هدف الربنامجتاريخ االنعقادالعدد املخططاسم الربنامجت

3-152022/4/٧الترشيعات التقاعدية1

تعريف موظفي الهيأة واملوظفني ذات العالقة يف دوائر الدولة 

كافــة، بالنصوص والترشيعات التقاعدية النافذة والقرارات 

اإلدارية املستجدة واإلجراءات الشــكلية كافة التي هي من 

صميم عمل الهيأة وصوال اىل الغاية املطلوبة وتقديم الخدمات 

اىل رشيحة املتقاعدين.

الفئة املشمولة: 

يشمل هذا الربنامج املوظفني العاملني يف هيأة التقاعد الوطنية وموظفي اقسام املوارد البرشية واملالية والرقابة والتدقيق يف دوائر الدولة كافة.

الرشوط :

ان تكون هناك عالقة وطيدة بني موضوع الربنامج وطبيعة عمل املرشح وان يكون املرشح حاصالً عىل شهادة االعدادية كحد أدىن.

د - برامـــــج  قانونيـــة وماليــة وعدليـــة وأخــــرى 

اسم الربنامجت
العدد 
املخطط

هدف الربنامجتاريخ االنعقاد

1
قانون رواتب موظفي الدولة رقم 
22لسنة 2008 املعدل والتعليامت 

امللحقة به
302022/3/23-3/6

املختلفة  الدولة  دوائر  يف  العاملني  املوظفني  تزويد 
احتساب  طرق  حول  الالزمة  واملعارف  باملهارات 

رواتب املوظفني واملعالجات املحاسبية الالزمة.
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2٧-152022/3/31األطر القانونية لإلدارة املالية العامة2

تحديد افضل املامرسات ملعالجة مسار اإلدارة املالية 
العامة إضافة اىل تحديد افضل البنود القانونية التي 
املالية  اإلدارة  قانون  تنظيم  وكذلك  فعاليتها  أثبتت 
العامة رقم 6 لسنة 2019 ليك يتوافق مع املامرسات 

الدولية املناسبة.

3
قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

14لسنة 1991 واصول التحقيق االداري
302022/6/16-12

تعريف موظفي الدولة بالواجبات والحقوق الخاصة 
التي  اإلدارية  العقوبات  اىل  باإلضافة  باملوظفني 
رسمها املرشع يف حالة االخالل بالوظيفة العامة الذي 
اعداد مالكات  اىل  باإلضافة  القانون  تطبيق  يتضمن 

متخصصة يف أصول التحقيق اإلداري واجراءاته.

4
قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 

لسنة 2013
152022/9/8-4

يخص  فيام  فيه  الواردة  القانون  بنصوص  التعريف 
املنقولة  العام  والقطاع  الدولة  أموال  وايجار  بيع 
والقرارات  التعليامت  عىل  واالطالع  منقولة  والغري 

امللحقة به.

5
قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

56 لسنة 19٧٧ املعدل وقانون التضمني 
رقم )31( لسنة 2015 املعدل

152022/10/20-16

التعريف بنصوص القانون والعمل مبوجبها والقرارات 
الحكومية  الديون  مختلف  الستيفاء  به  امللحقة 
إضافة  والخاص  العام  القطاع  يف  الغري  بذمة  التي 
التضمني  بقانون  كافة  الدولة  موظفي  تعريف  اىل 
يف  الدولة  موظفي  بتضمني  تتعلق  التي  والنصوص 
حالة سوء الترصف باملال العام التي رسمها املرشع 

عند االخالل بالوظيفة.

الفئة املشمولة:

تشمل الربامج املوظفني العاملني يف األقسام القانونية واملوارد البرشية واملالية والرقابية والتدقيق باإلضافة اىل املوظفني العاملني يف األجهزة 
الرقابية املختلفة.

الرشوط:

ان يكون املرشح حاصال عىل شهادة اإلعدادية كحد ادىن. 

مالحظة: علامً أن الربنامج التدريبي بالتسلسل )2( هو من الربامج التدريبية لتنفيذ املستهدف رقم )6( يف املرشوع رقم )62( )تنفيذ الورقة 
البيضاء(
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